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Version 2.8.4 af ISOWARE indeholder følgende forbedringer og nye features. 

 
 

 

Generelt  
 

Der er etableret mulighed for at anvende eget firmalogo i systemet. Logoet vil erstatte 

ISOWARE logoet. 

 

Startsiden forbedret for brugeren. Adgangen til egen status og rettigheder m.v. 

 

Folderne t.v. kan foldes ud og ind – så overblikket forbedres. 

 

Hjælpefunktionen er udvidet og forbedret – og findes på øverste menu linje under (?) 

 

Sprogmodulerne er udvidede. I princippet adgang til alle sprog – Engelsk, Tysk, Spansk, 

Fransk, Svensk, Norsk kan vælges umiddelbart. 

 

Fejlmeddelelser er forbedrede. 

 

Notifikation via e-mail. Teksterne i notifikations meddelelser kan nu redigeres, således det kan 

bestemmes af system administrator hvilket tekstindhold hver enkelt meddelelse skal have. 

 

 

 

Proceslægning og visning 
 

Visning af en organisations processer starter på organisationens ”Startside”, som angives 

under ”Indstillinger”. 

 

Proces start siden vises nu som en del af en persons ”Startside”. Herved gøres systemet lidt 

mere tilgængeligt. 

 

Valg af fanen Processer viser nu proceslisten og ikke organisationens start proces. 

 

Grafikken er ændret til et mere læsevenligt format. 
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Redigering og visning af Turtle View og Project View er forbedret og blevet mere enkelt at 

styre. 

 

Redigering af tekstdokumenter er forbedret og udvidet. 

 

 Der kan lægges styrede links til andre processer direkte ind i teksten. 

 

 Det er nu muligt at anvende billeder og figurer i tekstdokumenter. Upload og 

anvendelsen af figurer er systematiseret. 

 

 Mulighed for at anvende og designe web sider via html editor i tekstdokumenter. Se 

figur herunder.   

 

 
 

De generelle søgefunktioner for processer er forbedrede. 

 
 

Rapporter 
 

Rapportsøgning og statistik er forbedret og gjort mere sikkert. 

 

Flere søgemuligheder. 

 

Anvendelsen af eksterne data er forbedret. 
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Brugere 
 

En bruger kan se egne rettigheder. Der er et link på startsiden. 

 

Brugerens link til egne rapporter er blevet mere enkelt. 

 

Brugerrettigheder i projekter er forenklet: 

 En bruger med læserettigheder kan læse organisationens projekter og rette i opgaver, 

hvor brugeren er valgt som ansvarlig 

 En bruger med redigeringsrettigheder kan redigere alle projekter i organisationen. 

Desuden kan egne projekter slettes 

 En bruger med administratorrettighed kan kan redigere og slette alle projekter i 

organisationen 

 

Projektstyring 
 

Oversigt over projekter med søgekriterier etableret. 

 

Grøn/Gul/Rød markering udfor opgaver og projekt viser om projektet er indenfor deadlines, 

tæt på deadlines og om deadlines i opgaver og dermed projekt er overskredet. 

 

Indstillinger 

 

ISOWARE anvender nu licenskoder og licensstyring. Det indebærer at man skal have en 

korrekt licens for at kunne modtage og opdatere sit system. 

Fra og med version 2.8.4. gennemføres denne licensstyring.  

 

Hele indstillingsmodulet er forbedret og gjort mere overskueligt. 

 

 

-----------  

 

NB: ISOWARE er optimeret til Apache Tomcat 6.0 og Postgres8.4. og Postgres9.0 Brugerne 

skal overveje at opgraderer deres systemer. Produkterne er gratis – kontakt of evt. for hjælp. 

NB2: ISOWARE er optimeret for Microsoft Internet Explorer 7, 8 og 9 og Firefox. 

I IE Explorer 9, Firefox og Google Chrome er SVG indbygget. Ved anvendelse af IE Explorer 9 

er der derfor ikke nødvendigt at anvende Adobe SVG plug in. 

NB3: Husk altid at sætte Internet Explorer til at opdatere en side hver gang den besøges.   


